
VI. évfolyam. Léva, 1914 Október 24-én 43. 0T<á«

Meddig t a r t  a  h á b o rú ?
A legnagyobb, legégetőbb és leg

nehezebb kérdés, amely bennünket 
ma nyom és amely ma a vailunkra 
nehezül az, hogy meddig tart a há
ború. Mikor a népeknek ez a hatal
mas mérkőzése megkezdődött és az 
egész világ lángbaborult, akkor az 
emberek azzal biztatták magukat, 
hogy egy európai háború, melybe 
az összes számottevő európai négy- 
hatalmak belekeveredni k, nem 
tarthat tovább négy hétnél.

Es íme, ma már harmadik hó
napja tart a háború, sőt már a har
madik hónapnak is a vége felé 
járunk és a háborúnak még esak 
legelső fázisait fejezték be a hadvi
selő felek. Szó sincs róla, teljesen j 
igaz, hogy ez alatt a három hónap j 
alatt nagy események történtek, hogy 
egy gazdag, független államot, 
Belgiumot a háború letörölte Eu
rópa térképéről, Szerbiát mi fojtot
tuk saját vérébe, Franciaország 
északi várai egymásután estek a 
németek kezébe, és Anglia meg- 
megremeg a Zeppelinektől való 
félelmében.

Ennyit produkált a kettős szövet
ség az első három hónapban és ha 
ezekhez az eredményekhez hozzá
számítjuk, hogy Oroszországot, a

pökhendi és gőgös muszka medvét 
megállítottuk nagyhangon bejelen
tett lehengerelésében, akkor megál
lapíthatjuk, hogy a kettős szövetség 
eddig dicsőségűéi végzett. De ezek 
a diadalok mind — ugylátszik — 
csak bevezető esen.ényei a háború
nak.

Arra a kérdésre azonban, hogy 
meddig tart a háború, ezek az ese
mények és siker k semmiféle vá
laszt nem adnak Nem adnak, mert 
nem adhatnak, mint ahogy nem 
adhat erre a k é l«... mo választ senki. 
Ez a leghomályosabb kérdés, amely 
most, mint sorsdöntő kérdőjel feke
téi lik mindnyájunk előtt. Minden 
ipari és kereskedelmi tevékenység 
lendületét elvágja ez a kérdés, senki 
sem tudja, hogy vagyonát — akár 
garasai, akár milliói vannak — 
hogyan ossza be, hogyan használja 
fel, senkisem tudja belefogjon-e 
valamilyen vállalkozásba, vagy 
hagyja-e abba azt, amibe belekez
dett, hiszen nem tudja, hogy ezek a 
háborús zavarok meddig tarthatnak.

Mi bátrak vagyunk és megadjuk 
az egyetlen lehető választ erre a 
kérdésre. Ez az egyetlen válasz 
ugyan nem oldja meg a kérdést, 
de megkerüli és így ad megoldást.

Ez a megkerülés pedig az, hogy

teljesen mindegy mennyi ideig, med
dig tart a háború. Nem szabad 
semmit sem függővé tenni attól, 
hogy soká lesz-e béke, vagy hol
nap leteszik-e az ellenfelek a fegy
vert. Az, amit a háború első három 
hónapjában a két szövetséges pro
dukált, eh gendő biztosíték arra, 
hogy ez a háború már csal; a mi 
nagy, uitalános és végleges győzel
münkkel végződhetik.

, Már pedig ez a fontos, nem pe- 
j dig a háború időtartama. Ha a 

háború hosszabb ideig is eltart é« 
: u szövetséges seregek diadalt diadal- 
« rn halmoznak, akkor nekünk, akik 

itthonmaradtunk és puha ágyban 
j pihenhetjük ki magunkat, nem 

szabad elcsüggednünk, nem szabad 
fáradalmakkal és szűkös helyzetek
kel töiődnünk, hanem dolgoznunk 
kell annak a nagy célnak érdeké
ben, amit e háború el akar érni.

Teljes gazdasági felszabadulást 
kell kivívnunk magunknak és ezt 
csak úgy érhetjük el, ha itthon 
komolyan és vállvetve dolgozunk, 
levetjük magunkról a kishitűséget 
és ugyanolyan bátran harcolunk, 
mint véreink esőben, hóban, nélkü
lözések között odafent északon és 
odalenn délen
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Talmi magyarok uralkodása.
A gabona árának rövid idő alatt történt 

óriási emelkedése maga után vonta a liszt 
és a többi mezőgazdasági termények és 
produktumok, a legfontosabb élelmicikkek, 
árának rohamos emelkedését is. A nagy 
drágaság po4jpltarja‘ mindszorosaban fonód
nak nyakunk köré, éppen itt van már az 
ideje, hogy lefejtsük magunkról ezt a ré
met. mely orrvul hátba támadott bennünket 
s eíviselhetetlenségig súlyosbította eddig 
is nehéz életünket. Az államnak meg kell 
mutatnia, hogy nem csak külső ellensége
inkkel tud megbirkózni, de ártalmatlanná 
tudja tenni a belső ellenséget is, mely a 
lakosság nagyrészének életerejét szívja ki.

A kormány a gabona vámok felfüggesz
tésével akart a gabonafélék és a lisztnek ezzel 
általa is elismert tarthatatlan drágaságán 
enyhíteni, de intézkedése, amint az már ki
tűnt azóta, elkésett volt. A gabonavámok 
falfüggesztése semminő befolyással sem 
volt az árakra, mert Románia kiviteti tilal
mat bocsájtott ki a búzára és lisztre, más 
államból pedig egyelőre nem számíthatunk 
behozatalra. Ennek következtében a gabona 
árak ismét rohamosan emelkedtek, mert 
amig a kereslet állandóan sürgős jellegű, 
addig a kínálat napról-napra csökken, mert 
soKan spekuláció céljára viszatartják a ga
bonát, még nagyobb árat remélnek érte 
kapni később.

Ennélfogva e hazafiatlan eljárás ellen az 
illetékes körök továbbmenő intézkedéseket 
vettek tervbe. Arról van ugyanis szó, hogy 
a nagybani gabona kereskedelemben ható
ságilag állapitassanak meg a gabonanemű- 
ek legmagasabb árai. Ez a kérdés most

Valami régi árulás bűne 
Vádolja szivem
Valaki egyszer szeretett engem 
Forrón és hiven,
Valakit egyszer hálóba csaltam 
S a vergődésén úgy mulattam 
Úgy kacagtam. . . .

De jött a bűnök büntetése. . . . 
Mosolygó életem fölé 
A Sors sötét denevérszárnya 
Bánat felhőit kergeté 
S most ösizetörve, elhagyatva 
Nincs, ki a hajam simogassa 
Nincs, aki védőn átöleljen,
Aki a szivével szeressen,
Vergődöm néma fájdalmamban 
És aki segíthetne rajtam 
Az a valaki úgy mulat 
Úgy kacag!

Zalay Masa

úgy Auszriában, mint Magyarországon ta
nulmányozás és tanácskozás tárgyát kézezi. 
Németországban az illetékes körök már 
réggebben foglalkoznak e kérdéssel és a 
szövetségtanács döntését most várják.

Nálunk sem lenne szabad késlekedni a 
1 dologgal. Elő a vizes lepedővel, mely lehűti 
j a lelkes drágitási hangulatot. Radikális és 
l kellő eredményre vezető alapos intézkedé- 
I siket vár és sürget a türelmét vesztett 
| közvélemény még pedig már igen hango

san. Az államnak kötelessége beleavatkoz
ni ebbe az ügybe, nem szabad eltűrnie azt, 
hogy mig a kenyérkeresők százezrei a 
harctéren küzdenek mindnyájunk érdeké- 

i ben, addig itt bent ai országban labilis 
’ erkölcsi felfogású emberek azon a címen, 

hogy háború van, a legszükségesebb napi 
í fogyasztási cikkek árait félelmetes mérték

ben fölverik s ezáltal éppen a harcolóknak 
itthonmaradt családjait használják ki legtel
jesebb mértékben hirtelen meggazdagodási 
vágyuk keresztülvitelénél.

A gazdag emberek csak megélnek vala
hogy, még akkor is, hogy ha ilyen drága- 

I ság van, de miként éljenek meg a jelenlegi 
gazdaság! viszonyok között a szegény em
berek, akik talán mégis csak többen van
nak, mint a gazdagok s keresetüket is 
jóval alá szállította, más részét meg teljesen 
elütötte tőle a háborús állapot. Hiába utal 
ki az állam pénzbeli segítséget a hadba 
vonultak családjainak, ilyenmódon még ez 
az összeg is arra érdemtelen, mert mun
kájukért rá nem szolgáló emberek feneketlen 
pénzes zsákjába sülyed.

Azért csak jöjjön miről előbb, mig nem 
késő, az a hatósági árszabás, de nem csak 
a gabonafélékre, hanem az összes mező-

_____LÉV/ll HÍRLAP________

Vaszili.
Tulajdonképen nem akarta megérteni, 

hogy miért kell neki az embereket lelőni, 
csaic azt tudta, hogy agyonlövésrői van 
szó.

— Ostoba! — mondta neki Tímeáéi 
Timofjevics, — más elótt ne beszélj ilye
neket, mert nagy bajba juthatsz. Hogy lőni 
kell, az csak világos, mert tudod, hogy a

• német a mi ellenségünk.
— Az enyém is? — kérdezte csudálkoz- 

va Vaszili Dimitrievics.
— Természetesen, mindnyájunk ellensé

ge, — válaszolta Timofei, mire Vaszili is
mét azon csudálkozott, hogy az ember 
mennyire csalódhatik önmagában, mert ö 
mindig azt hitte, hogy neki egyetlen egy 
ellensége sincs a világon. Még Nikoforusz 
atya, aki pedig szent pópa, is azt mondta 
mindig:

— Vegyetek példát Vaszilin, öt mindenki 
szereti.

És most olyan ellensége támadt, aki agyon 
akarta lőni,«olyan ellensége, aki több ezer 
ellenségből áll és akiről eddig nem tudott 
semmit.
Csodálatos dolog! Igazán kiváncsi volt ezt 
az ellenséget, a németet megismerni, mert 
igy okoskodott:

— Hiszen azt sem tudom róla, hogy ő 
ismer engsm? Én sohase bántottam, soha

I gazdasági terményekre és produktumokra, 
az eladási kötelezettséggel együtt, mely 
megszünteti ezeket a természetellenes álla- 
pótokat és a talmi magyarok zsarnok ural
mát a mindennapi kenyér fölött, végleg 
letöri.

Garamvölqyi.

Áldozzunk a  hősöknek!
Most, amikor az egész országban már 

megindult a lelkes mozgalom aziránt, hogy 
a sírok kivilágítására szűnt összegeket a 
sebesülteket ápoló Vöröskereszt Egylet ja
vára fordiisuk, innen is onnan is hallunk 
hangokat, mintha ezt a szokást a katholikus 
e yház irná elő. Ez a feltevés azonban té
ves. Az egyház a külsőt mindig a belső sze
rint értékeli. A külsőt sem veti meg, de 
megköveteli, hogy mód tartassék benne. 
Már pedig Halottak Napján nem pár fillér, 
hanem százasok és ezresek égnek es her
vadnak el gyergyákban és virágban, mind 
csupa fölösleg, és a fényűzés elkerülendő 
különösen most, a háború idején, amikor a 
jótékonyság a legfőbb társadalmi erény.

Áldozzon az idei Halottak Napján min
dent az élők kultuszának. Szenteljük a 
Halottak Napjának adományait a halottakra 
való kegyeletes emlékezéssel az élő hősök 
javára. A szeretteink sirhalmán évenkint 
áldozni szokott emlékezés helyett fordítsuk 
pénzünket a harctérről sebesülten vagy be
tegen visszaérkezett nőseinket ápoló Vörös- 
kereszt Egylet áldozati oltárára. A sírok 
fényes kiviiágitása és a költséges koszorúk 
helyet váltsuk meg a kegyelet adóját a 
Vöröskereszt Egylet javán. Sebesülteink 
megérdemlik, méltán elvárhatják ezt, köte
lességünk ez velük szemben, akik teljesitik 
kötelességüket: hisz sebeiket mindnyájunk
ért, a hazáért kapták és minden seb a hősi
esség, a bátorság, a haza iránti szeretet 
pecsétje.

életemben. Majd meglátjuk különben, hátha 
szóba tehet vele álUni és a félreértést meg
magyarázni.

Timofai Timofjevics kinevette Vaszilit és 
bolondnak nevezte, mert sejtelme sincs a 
magasabb politikáról.

— Igaz, hogy nincs sejtelmem róla, — 
válaszolt Vaszili, — de mindenesetre nagy 
szamárság tehet, mert ha már a német csak
ugyan agyon akar lőni, akkor miért men
jek én egyenesen szembe vele, árkon, vi
zen és mocsáron át? Inkább megvárom, 
amig ő jön felém . . . .  aztán hátha még 
meggondolja a dolgot . . . .

Mindezek ellenére Vaszili utrakelt a töb
biekkel és napról-napra kiváncsiabb volt 
az ellenséget láthatni. Azokat az embere
ket, akiket sohasem látott életében és nap
nap mellett kérdezgette:

— Hát még sem jön az ellenség?
— Várj csak, még elég korán itt lesz,— 

válaszolt Timofei.
De nem jött, mindaddig, amig egy napon 

nagy nyugtalanság nem keletkezett a sorok
ban.

Itt az ellenség. Már látták is. De csak 
nehány lovast. Tiz, tizenkettő gyors szágul
dozással vágtatott el a sorok mellett. Va
szili mellett is, aki csodálkozva nézett utá
nuk.

— Mit akarnak ezek?
— Az ellenséget elfogni, — mondta Ti-
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De ne álljunk meg! Ne érjük be azzal, 
hogy a Hallottak Napjára szánt összeggel 
áldozzunk! Folytassuk a megkezdett utat 
és áldozzunk a „nia“ hőseinek mindenvo-
na on.

Békés időkből számtalan olyan összeg 
és alap van együtt, amelyek bizonyos spe
ciális célokat volnának hivatva szolgálni. 
Vannak különböző szoboralapok, legkülön
bözőbb cé'u és irányú alapítványok, tudo
mányos-, művészeti-, sport- és egyéb ver
seny- és pályadijak, testületek, pénzintéze
tek, hiztositótársulatok, vállalatok és magá
nosok jubileumi alapjai, tanulmányi és 
üdülési célokat szolgáié utazási alapok, ki
rándulási alapok stb. stb. A célok, amikért 
e pénzeket összehozták, minden bizonnyal 
dicséretesek és békj idején a kulturális élet 
nagyfontosságu előmozditói. Ámde ma. há
ború idején e pénzek parlagon hevernek és 
semmiféle gazdasági célt sem szolgálnak: 
mondjuk ki mindannyian és rendelje el áfc 
talinosságban vagy esetről-esetre a kor
mány, hogy e pénzek a sebesülteket és 
katonabetegeket ápoló Vöröskereszt Egylet 
javára s az özvegyek, árvák és itthonmara- 
dottaik segítésére fordítandók. Mindazok 
pedig, akik e pénzeket annak idején vala
mely nemes célra adták, szívesen fogják 
tudomásul venni, hogy e komoly napokban 
hadsegitő célokra 'orditassanak azok az 
összegek, amelyekkel ők béke idején kul
iul ális célokra áldoztak.

Ha azután majd ismét béke lesz, meg 
lehetünk győződve már előre is, a kuitura 
előmozditói friss kedvvel és uiult erővel 
fognak megint nemes muukájukhoz látni. 
Most azonban elvű! szolgáljon, hogy min
den rendelkezésre álló segítő forrást fel
használjunk!

T A.
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mofei és erősen karonragadta Vaszilit:
-  Hallottad?
-  Mit?
— A lövéseket.
Igen. Vaszili hallotta. Tehát már lövöl

döznek és nemsokára rá is kerül a sor. 
Szive dobogott, torka elszorult.

A kapitány végigvágtatott a sorok előtt, 
kivont karddal és eszeveszetten kiabált va
lamit feléjük, a leanyarcu kis hadnagy pe
dig olyan magasra emelte kardját, amint 
csak bírta és gyorsan előre vágtatott.

Vaszili hirtelen erős lökést érzett. Egyik 
szomszédja földre bukott mellőle. Eltorzult 
arccal, összeszoritott ököllel. Halott volt. 
Az első haiott. akit Vaszili látott és mély
séges részvét vonagiott át telkén Hát igy 
bánnak egymással az ellenségek? És ki 
tudja, hogy az, aki vonaglik a porban, sej
tette e, ho: y ilyen ellensége is van? Csúnya 
nagyon csunya dolog!

Va*zili fájdalma dühre változott át:
— Ha ilyenek az emberek, akkor legjobb, 

ha az ember agyonlövi magát, mielőtt még 
más agyonlőhetni. Semmit, épen semmit 
sem vétett ellenük . . .  no megálljatok! — 
És lázban várta az első összeütközést. Nem 
kellett soká várakoznia. Az a sötét vonal 
ott . . . íz ellenség!

A sorban jobbról-balról egymásután hul
lottak el Vaszili pajtásai . . . vérük, meleg 
vérük az arcába freccsent.

LtVdl nULflP

H Í R E K .

Ne kérdjétek, hogy búval, vagy örömmel, 
. . . Emelt fővel, vagy hajlott-álmodozva .. .  
Véres csaták Írója a nevünket 
Már örökíti s dúsan aranyozza . . .

Tiport mezők vérázott holt göröngyén 
Lesz sírunk, vagy a hegy fehér fokán .. .?  
Óh soha, soha bizton meg ne tudja 
Millió büszke, hangos unokám.

övék lesz minden sír a rónaságon 
S a hegytetőn is mind engem sirat . . . .  
Szellők fuvalmán távolból s közelről 
Ismerni fogják bús áldásomat.

Ne kérdjétek, hogy milyen lesz a kedvünk, 
Csöndes, vagy magas ég felé törő . . . 

í Megyünk . . .  és ismeretlen hős nevünket 
Aranyszoborba önti a jövő.

Dávid László.

F a l u s i  t e m p l o m o k  k ö r ü l .
Már többször elgondolkodtam azon, vaj- 

■ jón akad-e még ember ma az országban, 
: aki nem tudna, nem erezne semmit abból 

a borzasztó viharból, mely óriási zúgással 
vágtat keresztül a világon, megremegtetve 
még a leglávolabbi részeket is. Szinte lehe
tetlen észre nem venni, hogy az ég alján a 
bíbor a fö!dön ömlő tengernyi vérnek vissz
fényétől olyan piros naplementén, mégis 
akadtak emberek, hegylakók, — amint ol- 

I vastam — akik csak a napokban tudták 
meg. hojy már hónapok óta harcban á!l a 
világ. Mi várisi emberek állardó izgalom

ban élünk, pattanásig feszült idegeink-re
megnek, újabb és újabb híreket követelünk 
a búgó telefontól, vagy a berregő távírótól 
és nem tartjuk elég gyorsan járónak a 
villám szárnyán szálló betűket. Ha a sere
gek mára nem értek oda, ahova mi számí
tottuk fcvolt, vagy Varsót, Párisi még 
nem vették be, szidjuk a lapokat, de azért 
este a Városi kávéházban egymás kezéből 

i kapkodjuk ki őket. És miért ne, hiszen a 
í fekete és nem is éppen valami kellemes 
j szagu friss sorokból mégis csak a jövő 
? diadalmas napja dereng felénk! De e köz- 
! ben nem gondolunk arra, hogy nagy erdők 

mélyében, magas hegyek közé ékeit kicsiny 
faluk gyötrődő népe miként kél az éjszakai 
nyugovóra, kétségbe esett lelkét mi nyug
tatja meg, szivének félős dobogását mi 
csititja el, hogy jól aludjon, erőt merítsen 
az üdítő álomból a munkához és a szapo
rodó gondok, bajok legyőzéséhez. Tapasz
tott oldalú faházas falvak népe a távirónak 
csak a drótját ősmeri az országúiról, de 
pecsétes titok előtte az irás, mely a vékony 
sodronyon fut messze tájak felől — újsá
gokban nem jut elébe. Ezekbe a* falkakba 
sohasem jár újság, csak tavaszszakár fö
lötte sok prospektus, melyek menyországot 
ígérnek Amerikában. Pe>dig az ő lelkűk is 

i szomjas az eseményekre, miket elgondolni 
! is képtelen együgyü eszével. Hogy tudna 
I elképzelni egy Przemyslidiadalt ? Vasárnap 
! a nép napja, ekkor kis-é boldoggá ipnrko- 
: dik tenni magát. Tisztát vesz és siet ked- 
I vés szavú kis harangjának csilingelése felé. 
* És az imádságos nép bizóbban tekint föl 

az égre a mise után, mikor a háborúra 
terelődik a beszéd. Beszélnek róla a maguk 
tudása szerint, fantasztikus rémhírek kerin
genek, gyötrik, tépik a sziveket, kétséget 
olöanak egymásba, az annyira szükséges 
önbizalom helyett. De nem mindenütt van 

; ez igy. Okos, jó emberek gondoskodnak 
, róla: ne legyen úgy. Vasárnap a megnyug

vás napja. Oaramszentkeresztre tiz kilométer 
távolságról is jönnek a megnyugvásért ka-

Rajta! keresztül a vérző ellenségen! Egy j 
reszkető kéz, — mintha a földből nőtt v ü- [ 
na ki, — görcsösen belekapaszkodik Va- * 
szili lábóba . . . Kiszakít a magnt . .
Rajta! Előre!

A kis leanyarcu hadnagy lelkesülten ro
han előre Hirtelen elbukik . . A golyók * 
úgy potyognak, mint a jégeső . . . Rajta! | 
Rajta! Csak mindig előre ! Most . . . most 
már látja az ellenséget . . Egy német óri- j
ás támad rá.

— Te vagy. tehát te vagy az ellenség? ’ 
Soha, sohasem láttalak és mégis meg akarsz 
ölni, te kutya, te vérszomjas állat!?

Vaszili megelőzi és mdlébe döfi a szuro
nyát A kis, ieányarcu hadnagy föltápászko- 
dik és rohan előre eszeveszetten. Örült ka
varodás támad . . . .
fénylő, kaszaboló kardok villognak meg a 
levegőben.

Vaszil ott áll a nagy forgatag közepén, 
vakon üt, vág, : zűr maga körül, a szurony
nyal, puskatussal . . .  mindegy neki el
lenség, vagy jóbarát, amig hirtelen csodá
latos érzése támad. Valami metegség csu
rog végig testén, elgyengül . . . hanyatt
vágódik . . . azután semmit sem tud ma
gáról.

Következik az ébredés. Egy ágyban. Kö
röskörül mindenhol ágyak . . jobbról,
balról és szemben a falak mentén.

És mindegyiken beteg emberok feküsznek.
— Hol . . . .  hol vagyok hát tulajdon- 

képen? Idegen hangok hatolnak füleihez.
Egy ember integet felé, hogy maradjon 

nyugodtan. Egy másik akin *k lába kötésben 
fekszik, igy szó! hozzá

— Az ellenség kezeiben /agy . . a kór
házban.

— És itt . . . it: "n k b önünket?
— Ostobaság, kigya gyit •. ak
Most meg éppen nun éríi a dolgot. Az 

ellensége meg akarj, gy  gyitani. Hiszen 
akkor nem is volt eianségi h nem barátja. 
. . .  És minden csa ; tévedés volt. De hát 

; akkor hát ö micsoda? Nyomorult kutya,
J vérszomjas vadállat, mert e yet . . . kettőt 

. . .  sok embert megölt
És Vaszili keresztet vetett magára és 

szemeiből a könnyek peregtek. Egy vörös- 
keresztes nővér gyengéden föléje hajolt és 
jóságosán kérdezte, hogy mi ha a van? Jó
ságos hangon, mintha edes anyja vagy test
vére volna. És Vaszili még jobban sirt. 
Érezte, hogy nagy bűnt követett el . .
És miért? Csak azért, mert Timofei hazu
dott. amikor azt mondta neki, hogy ezek 
a jóságos emberek, — a németek, az ő e'- 
lenségei, akik meg akarják "Ini! . . .

6. 0.
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nyargó hegyi ösvényeken a jámbor tótok. 
Buncsek Gusztáv fötanitó a templom előtt 
maga köré gyűjti őket és föllibbenti előttük 
a fátyolt, hogy lássanak valamit abból a 
szebb világból, amit katonáink csinálnak 
most. felfedi előttük a híreket, melyek a 
köves országúi mentén húzódó drótokon 
szaladgálnak össze-vissza az egész világ
ban és bizalmat, reményt csepegtet az 
egyszerű szivekbe. Hetenkint egyszer kap
nak „friss- újságokat a zsiroskalapu tót 
zatyafiak, vasárnap, a templom előtt a de
rék fötanitó szájából. Bár minden faluban 
volna ilyen újság . . .

Cornelius.

— Auguszta kir. hercegasszony a maroti 
sebesültek között. Jelentettük már, hogy a 
máramarosi harcok sebesültjeinek egyrészét 
Aranyosmaróton ápolják. Auguszta kir. 
hercegasszony fiával József Ferenc kir. her
ceggel Kistapolcsányból átutazott Aranyos- 
marótra és váratlanul látogatást tett a kór
házakban, ahol mintegy másfél órát időzött. 
A fenséges asszony a sebesült katonákkal 
szívélyesen elbeszélgetett, szivart, cigarettát 
és imádságot tartalmazó lapokat osztott 
szét köztük. Auguszta kir. hercegasszony 
megtekintette továbbá a mütőtermet, a 
konyhát, ahol a sebesültek számára főznek, 
az élésKamrát és a látottak felett teljes 
megelégedését nyilvánította. — A sebesült 
harcosokat a vármegye előkelőségei közül 
inár eddig is sokan meglátogatták. A főher
cegi uradalom, a város és vidékének kö
zönsége, még az egyszerű tótasszonyok is, 
nagyobb élelmiszer adományaival naponta 
felkeresik a kórházak vezetőségét, igy a 
vitézeknek ebből megjavítja a kórházi élel
mezést, a vöröskeresetes hölgyek pedig 
figyelmes és odaadó ápolásban részesítik 
őket. A sebesülteknek tehát jó dolguk van, 
sőt az egyik kórházban még vidámitásukról 
is gondoskodtak, grammofont állítottak be 
számukra.

— Halálozás. Fodor Antal szklenófürdői 
rk. plébános 69 éves korában, áldozópap
ságának 44-ik évében meghalt.

— Uj hadikórházak Gróf Hunyadi Károly
alsópéü kastélyában hadikórházat rendezett 
be, továbbá Aranyosmaróton az állami nép
iskolában szintén kórházat rendeztek be 
hetven á ygyal. A közönség készséges ada
kozásán múlott, hogy e kórház berendezé
sénél 4000 K költségelőirányzatból csupán 
csak 1900 K-t vett igénybe az ottani Vö- 
löskereszt választmánya. j

— Politikai bűnügyek a törvényszék előtt.
Az aranyosinaróti törvényszék a háború 
tartamára életbeléptetett gyorsított eljárás 
alapján két politikai természetű bűnügyben 
ítélkezett a napokban. Az egyik vádlott 
Figuli György geletneki lakos volt, akit 
izgatással vádolt a kir. ügyészség. A vádlott 
ugyanis több személy jelenlétében a követ
kéz 6 kijelentést tette: Mit akarnak ezek az 
éhes magyarok ? Ha eljönnek az oroszok 
és szerbek, úgy megverik őket, hogy nem 
marad belőlük semmi. Miután a vád beiga
zoltatott, Figuli Györgyöt egy évi börtönre

Ítélte a törvényszék. — A másik ügy 
szereplője Oalovics József hizéri lakos 
volt, aki a korcsmában annak a kívánsá
gának adott hangos kifejezést, hogy csak 
jönnének már ai oroszok, hogy a zsidókat 
össze vagdalnák s én is közéjük állnék — 
mondta. A törvényszék felekezstelleni izga
tásért nyolc napi fogházra ítélte a vádlottat.

— Az iskolák ős a háború. Tomcsányi 
Jánoo kir. tanfelügyelő a vármegye közi
gazgatási bizottságának bejelentette, hogy 
az általános mozgósítás következtében 
Barsvarmegye területéről mintegy kilencven 
tanitó vonult be. Haladéktalanul intézkedett | 
a tanfelügyelő, hogy a bevonult tanítók hát
rahagy ottai hozzájussanak illetményeikhez. ( 
Továbbá gondoskodott, hogy a rendelkezése 
ah tartozó állami népiskoláknál támadt hi- í 
ányok helyettesítés által pótoltassanak, igy \ 
a vármegye teiiiletén leró állami népiskolák • 
a tanítást október 1-én akadálytalanul meg- , 
kezdhették. A tanfelügyelő előterjesztésére j 
a közoktatásügyi miniszter megengedte, j 
hogy .íz állami és községi polgári íeányis- j 
kólák a női házimunka tantervszerü tanitá- j 
sa helyeit a küzdő katonaság számára me- ’ 
lég ruhákat készítsenek s a kézimunkát eze
ken gyakorolják. Hasonló intézkedés történt
a nagyobb áll. népiskoláknál is. Ahol a 
szükséges anyag társadalmi utón össze 
gyűjthető nem volna, annak beszerzésére 
ott az iskolai mulasztási bírságokból össze
gyűlt összegek fordittatnak. A hadsereg 
számára szükséges tea pótlása céljából el
rendelt földiszederlevél gyűjtést az iskolák 
tanulói szorgalmasan végezték. Eddiu már 
mintegy 38) kgr. tea összegyűjtése jelente
tett be s további bejelentések is érkeznek, 
remélhetőleg hat métermázsa szederlerél 
lesz beszolgáltatható a barsi iskolák gyűj
téséből.

— A lévai kereskedők harcoló katonáin
kért. Blumenthal Jónás, Engel József, Grotte 
Vilmos, Holzmann Bódog, Pollak Emil, 
Rappeport Manó, Schönstein Henrik, és 
Weisz Simon, lapunk múlt számában köz
zétett felhívás aláíróinak kezdeményezésére 
akciót indítottak a lévai kereskedők köré
ben, abból a célból, hogy harcban álló 
katonáinknak még hiányzó meleg ruha 
szükségletéhez nagyobb mértékben hozzá
járuljanak. A hazafias szép gondolat, mely 
nagy szimpátiával találkozott a városban, 
megvalósításának érdekében vasárnap dél
után értekezletet tartottak a városházán. 
Az értekezlet, melyen Simon elnökölt,
elhatározta, hogy a kereskedők körében 
gyűjtést fog indítani, melynek foganatosítá
sára az értekezlet Weisz Simont és Holz
mann Bódogot kérte fel, akik azt készség
gel elvállalták. A további teendők elintéző 
sére Grotte Vilmos, a lévai kereskedők 
szeniorának elnökletével az akció megin
dítóinak s még többeknek beválasztásával 
egy bizottságot alakított s Pollak Emilt pénz
tárossá választotta . Továbbá elhatározta, 
hogy a bizottság érintkezésbe fog lépni a 
helybeli katonai állomásparancsnoksággal, 
melynek révén tudomást fog szert zni arról, 
hogy mely ruhadarabok a legszükségeseb
bek s ezeket azután gyári áron beszerzi a 
bizottság és a Hadsegitö Hivatalnak ado
mányozta. Az akció igen szép eredménnyel
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fog végződni, mert már az értekezleten is 
nagyobb összeg gyűlt össze annak céljára. 
A gyűjtés most folyik. Vármegyénk váro
sainak kereskedői is követhetnék ezt a 
szép példát!

— Segitsük a hadbavonuitakat! Szerte az 
országban a Hidsegélyző Hivatal felhívásá
ra sok ruhanemű és ágypárna gyűlt össze. 
Sokan kijelentették, hogy szívesen adomá
nyoznának meleg ruhaneműt, de nincs al
kalmuk a csomagoláshoz és expediáláshoz 
s azt kérték a Hadsegélyző Hivataltól, hogy 
az adományozásra szánt ruhaneniüeket a 
községi elöljáróságokhoz lehessen beszol
gáltatni avégböl, hogy ott azokat öszegytijtve 
csomagolnák és juttatnák aztán rendeltetési 
helyére (Budapest, IV. Váci-utca 38.J. az 
egyszerű falusi nép kérését érdemes a köz
ségi elöljáróságoknak megszívlelni. A foga
natosítás költséget alig okozna, hiszen úgy 
a postai, mint a vasúti szállítás díjmentes, 
ha a szállítólevélre följegyzik: „A táborban 
levő katonák részére szánt szeretetado- 
mány".

— ‘ármagyénk a honi iparért. A várme
gye törvényhatósági bizottsága felhívja a 
vármegye lakosságát, iparosait és kereske
dőit, hogy a Magyarországgal ellenséges 
viszonyban álló Nagybrittania, Franciaor
szág és Belgium területéről származó bár
mely ipari cikket és terméket vásárlásai 
alkalmával utasítson vissza és követelje 
meg az árunak hazai származását; ameny- 
nyiben ped'g az illető iparcikk hazánkban 
elő nem állíttatnék, úgy az osztrák örökös 
tartományokból vagy a velünk szövetséges 
Német birodalomból bizonyára beszerezhető. 
Mindenki tartsa hazafias kötelességének, 
hogy a mostani nehéz helyzetben az ellen
séget pénzzel ne támogassa, hanem szük
ségletei beszerzésénél az amúgy is válságba 
sodort hazai ipart és kereskedelmet lendítse 
fel. Hogy ezen mozgalomnak minél nagyobb 
sikere legyen, a törvényhatóság jelen hatá
rozatát hasonló állásfoglalás végett az összes 
törvényhatóságoknak megküldi.

— Községek apaállat beszerzése. A hábo
rú miatt a folyó év őszére tervezett apa
állat szemle valószínűleg nem lesz megtart
va, azért a Barsmegyei Gazdasági Egyesü
let ezúton is felhívja a községi elöljárósá
gok figyelmét arra, hogy apaállat szüxség- 
letüket saját hatáskörükben is beszerezhe
tik. Nagyon helyesen tennék azonban az 
elöljáróságok, ha a beszerzés alkalmával a 
gazdasági egyesülethez fordulnának, mely 
kellő útbaigazítással szolgálna az apaállat 
megfelelő kiválasztásánál. Ezzel természete
sen a községeket semmi külön anyagi meg- 
terheltetés nem érné.

— Szabályrendelet a hirdetésről. Léva 
városa egy rendelettel szabályozta a hir
detési ügyet. A miniszterileg megerősített 
szabályrendelet szerint a jövőben nem lesz 
szabad épületekre, lámpaoszlopokra stb. 
helyekre reklámokat s plakátokat kiragasz
tani, hanem csupán csak a városi tanács 
által kijelölt helyeken feláilitott hirdetési 
táblák esetleg hirdetési oszlopokon helyez
hetők el ezek, bizonyos dij ellenében. A

1 város tehát ezzel egy uj jövedemi forrást 
j is nyit a maga számára, amire igazán nagy 
í szüksége van. Mindenesetre a hirdetési tib- 
5 Iákon levő hirdetmények kellő védelemben
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részesittetnek, nemfogják azokat pajkos 
gyerekek letépni vagy újabb plakátokkal 
keresztül ragasztani, így eredményesebb is 
lesz a hirdetés. A hirdető táblákon elhelye
zett hirdetményekért a következő díjtétele
ket fogja szedni a város:
N , 4  8 14 1 2  3 6
in a g y sa g : nappa Dappa nappa y pa ó̂ra y pa ^ pa

öC k in nt,: 4 f - 6 f-8 f - 1 0 U 5 f-20f-30 f- 
48/63 8 «10 «16«20 *30 <40 «60« 
63 95 12 «15 «20 «25 «40 «40 «80« 

95/126 18 «20 «30 «35 «45 «50 «100 
126/188 24 «30 «40 *50 «60 *70 «150 

Jótékony célra szolgáló hirdetmények és 
a szinlapok után e dijak cgyharmada, a 
részben jótékony, részben magán célra 
szolgáló hirdetmények után fele fizetendő 
Hirdetésidij alul mentesek: a közhatósági 
és a város közönsége által íentartott intéz
mények és a képviselőválasztási, vagy az 
országos politikái jelentőséggel biró párt- 
gyülések és értekezletek hitdetményei. A 
hirdetési ügynek ilyetén rendezése régi 
hiányt pótol, amit a kereskedők és a hirde
tő közönség érdekében magunk is sürget
tünk. Szépitészeti szempontból is jó ez 
intézkedés, mert megszűnnek az össze-vissza 
ragaszgatott, igazán utcát csúfító házszögle
tek, melyek utódjaként csinos tábláknak 
vagy ízléses oszlopoknak kell támadniok 
annakidején, mindenesetre a város legfor
galmasabb pontjain.

— A Vörös Kereset egyesület lévai választ
mánya ülést tartott, ezalkalommal az elnök 
bejeientete, hogy a napokban a lévai kór
házakba sebesültek érkezése várható. Lelkes 
beszéddel kitartásra és hazafias feladatuk 
önfeláldozó teljesítésére kérte fel az önkén
tes ápolónőket, akik bizonyára szivük min
den melegével fogják végezni azt a szép 
és dicső munkát, mit a nemzet most a ma
gyar nőktől vár

— Galíciai katonaság Léván. A város tar
ka forgalma bizony sokat veszített elevensé
géből, hogy honvédeink elvonultak innen. 
Tegnap óta azonban újból megélénkült, 
élénké tették az ide helyezett katonák. Ga
líciából helyezték ide a sambori 77. csász. 
és kir. gyalogezrednek, melyet az oroszok 
betörésekor tettek át Magyarországban,.egy 
teljes zászlóalját, mely legutóbb Komárom
ban talált otthonra Most az üresen álló 
lévai honvédlaktanyában, másrészük pedig 
a szomszédos Lászlómüve pusztán talált 
elhelyezést. Úgy tudjuk, hogy a laktanyát 
egy fél évre vették át a honvédparancsnok
ságtól. A legénység nagyrésze lengyelekből 
áll. Többnyire szálas, szakállas, jóképű 
emberek, akik telve vannak a magyar ba
rátság érzésével. A közönség melegséggel, 
rokonszenvvel közeledik hozzájuk, s viszont, 
ami szemmeláthatólag jó hatással van a 
lengyel testvérekre. Ez oknál fogva jól érzik 
magukat, csupán a nagy drágaság miatt 
panaszkodnak.

— A mezőgazdasági helyzet Barmegyében.
Vármegyénkben az őszi búza alá szánt 
területeknek mintegy háromnegyed részén 
kedvező időjárás mellttt befejezést nyert a 
vetés, a többi rész pedig a túlságosan el
szaporodott egerek miatt maradt még 
egyelőre vetetlen. A gazdák aggodalmas- 
kodnak, hogy az elvetett magot vagy a 
már kikelt vetést az egerek tönkre fogják 
tenni. Aggodalmuk alapos, mert a várme
gye által alkotott szabályrendelet, melynek 
alapján a hatóság az egereknek ilyen óri
ási mértékben való elszaporodásakor a

központilag vezetendő egérirtást az egész 
vármegye területére kötelezőleg elrendelhet
né, a minisztérium által ezideig még jóvá
hagyást nem nyert, a vármegyei gazdasági 
egyesület által megindított irtási akció pe
dig a kisgazdák közönye folytán nem jáit 
azzal az eredménynyel, mint azt az ügy 
fontossága megköveteltn volna, igy tehát a 
vetést tényleg veszedelem fenyegeti az 
egerek részéről. Garamszentgyörgy, Lekér, 
Nagykoszmály és Geletnek községekben 
eredményes irtást végeztek. A gezdasági 
egyesület számos község gazdái kérelmó 
nek nem tud eleget tenni, hogy strihnin: 
bocsásson rendelkezésükre az irtás ketesz- 
tül vitelére, mert az egyesület nem tud 
hozzá jutni. Azért az irtást foszforral kel
lene végezni, aminek szintén meg van az 
eredménye. Rendkívül ki Mnatos volna, hogy 
a községek gazdái egyakaratulag összefog
nának az egér okozta kártevések megszün
tetésére. A jövő évi termést csak igy lehetne 
még megmenteni és nem úgy, ha ölhetett 
kézzel nézik a pusztulást. Ezekben az 
időkben, fokozott figyelmet és akaratot 
kellene szentelni a jövő évi termés jóságá
nak biztosítására. Sajnos, hogy a dülöutak 
és a vasúti töltések mentén ezrével tanyázó 
egerek kiirtásával senki sem törődik. Vé
gül megemlítjük, hogy a cukorrépa beta
karításának munkája a befejezés felé jár. A 
termés nem volt jó, kát. holdankinti átlag 
éri el a száz métermázsát, igy a 2 K 10 
filléres ár mellett bizony az idén ráfizet a 
gazda. A tengeri termésben az egerek 
tetemes károkat okoztak.

— Adót fizetni hazafias kötelesség! Egy 
| hires osztrák hadvezér, Montecuccoli már 
 ̂ régen megállapította azt a ma is érvénnyel

biró igazságot, hogy a hadviseléshez há
rom dolog szükséges, pénz, pénz és pénz. 
E mondásából szállóige lett, amit béke 
idején meggyőződésből sokat citáltnak az 
emberek. De ugylátszik, hogy most, a há
ború alkalmával kiment ez sok ember 
eszéből, mert adóikat igen gyéren fizetik 
be. Győzelmünket persze azért ezek is 
igen őszintén óhajtják. A győzelmet pedig 
csak úgy vívhatjuk ki, ha mindenki teljesiti 
kötelességét, tehát az adófizetők is A ka
tonák a harctéren, a polgárok meg idehaza, 
de egyformán kell elősegítenünk a diadalt. 
Léva város polgármestere felhívást is bo- 
csájtott ki e célból s azt mondja, hogy 
gyéren folynak be az adók; az adófizetést 
e napokban ismerje mindenki hazafias kö
telességének. Egyben pedig megrójja « 
gazdákat, akik most busás árakat kapnak 
terményeikért s az adófizetést még sem 
teljesitik.

— Orosz katonaszökevény. A báti csend
őrség járóié csütörtökön portyázás közben 
egy orosz katonaszökevényt fogott el a 
határban. A csendörségnek azt mondta az 
orosz, aki tulajdonképen orosz-lengyel, 
hogy Lemberg tájékáról szökött meg csapa
tától. A magyar csapatok négy orosz had
testet vertek meg — mondta a szökevény 
— s ő a szétvert csapatok menekülése 
közben oldott kereket a háború elől. Amint 
mondotta, a Kárpátokon jött át Magyar- 
országba, itt aztán nappal erdőkben, éjsza
ka pedig réteken keresztül haladt bujkálva, 
kimondhatatlan szenvedések között. Kijelen
tette a csendőrök előtt, hogy többet vissza 
sem megy Oroszországba. A szökevényt 
Lévára kisérték és itt a honvédkiegészitő

parancsnokságnak adták át, mely az esz
tergomi hadifogolytáborba kisértette. A szö
kevény Léván azt beszélte, hogy a lengyetek 
mind összebeszéltek, hogy megfognak szök
ni, amint lehet, de az oroszok igen vigyáz
nak rájuk.

— A Lévai Apolló Mozgó3Zinháznak szen
zációs erejével biró előadásai lesznek va
sárnap a szokott időben. A nemzeti föl- 
buzdulás idejét éljük, igy a tulajdonos is 
lépést tartani igyekezik a közönség érzésé
vel, azért magyar műsort szerzett be. Föl
des Imrének a jónevü Írónak a Rabiéi k 
cimü öt felvonásos drámája kerül bemuta
tásra, a főszerepben Fedák Sárival. Ez a 
dráma a magyar kinematográfiának egyik 
nagyszerű alkotása, a közönség szeretettel 
és büszkeséggel nézheti végig. A műsort 
több tanulságos és szórakoztató felvétel 
egésziti ki.

— A társadalom jótékonysága. Buncsek 
Gusztáv garamszentkereszti fötanitó buzgól- 
kodása folytán két láda vegyes fehérnemű 
érkezett a Vörös Kereszt lévai választmá
nyához. A ládák tartalma: 152 db. fejván
kos, 252 vánkoshuzal, 116 ing, 61 alsó
nadrág, 8 triKÓing, 8 trikó alsón., 17 
flanelhaskötő, 4 pár érmelegitő, 1 pár téli-

í harisnya, 32 db. törülköző, 5 lepedő, 7 
zsebkendő, 6 klg. vászon sebkötözésre. Az. 
adakozók főleg azoknak az egyszerű embe
reknek köréből kerültek ki, akik vasárna
ponként hallgatói a fötanitó háborús előa
dásainak. Az előadások végén a fötanitó 
fel szokta olvasni az adakoz k neveit, am i 
fokozza az adományozó kedvet. Ezt más 
községekben is megkellene kísérelni harcoló 
katonáink javára.

Lanfer llus fjyűjtöivén a'li,ko:tak a városi 
iskolában felállított hadi kórház számára : 
Somogyi Paulinka, Adám Jánosné, Biró 
Gyuláné, Özv. Mosonyi Sándorné, özv. 
Juhászné. Imre Vinczéné, Balázsné és Do- 
hányné, Homolyáné (Kiskér) özv. Hollóné 
1 — 1 nagy párna, özv. Sné 1 nagy párna 
és gombok, özv. Takács Istvánné, Laufer 
Béláné 2—2 nagy párna, Heksch Jakabné 
1 kis dunna, özv. Weisz Salamonná 2 kis 

! párna. Laufer llus buzgólkodása folytán 
: még Vámosladányból egy nagy kocsi párna 
j és fehérnemű érkezett be.
| — Az Első Magyar Általános Biztositó

Társaság legújabb intézkedésével ismét 
tanujelét adta, hogy biztosított feleivel 
szemben a legnagyobb méltányossággal és 
előzékenységgel jár el. A jelen válságos 
időben a kormánytól elrendelt moratórium 
határozata szerint életbiztosifási lejárt tőké
ket vagy haláleseteket, bármily összegre 
terjedjenek is azok. csak 500 korona erejéig 
lenne köteles kifizetni. Tekintettel azonban 
arra a körülményre, hogy a pénz szűke 
amúgy is ránehezedik a közönségre, elha
tározta, hogy a moratórium érvényessége 
óta felmerült lejárt tőkéket és haláleseti 
károkat teljes összegükben fogja ezentúl 
kifizetni Hazánk ezen legrégibb és legelső 
biztositó társasága vezetőinek ez a nemes 
intézkedése méltán sorozható a háború 
kitörése óta gyakorolt nagy jótékonysága 
mellé, melyet eléggé dicsérnünk éselismer- 

| nünk nem lehel
l — Vörös kakas. Felsőbesenyö községben 

mgy tűz pusztított, nyolc ház tizenegy 
melléképület és az egész takarmánykészlet 
a tűz áldozata lett. A kár ötvenezer korona. 
Biztosítva kevés volt.
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Deisz Henrik
cipőáruháza

Nagysalló.

Férfi amerkai sevr. v. boxcipö 9*—  K ; Legelegánsabb férfi amerikai 
Sima tiszticipö -  -  -  g _  K * b? rna bagariacipö —  —  13-90 K

Elegáns amerikai női félcipő 8 K —  f 
Csinos női sevr. füzes v.

Gazdák figyelmébe !
Mint a budapesti Műtrágya szövetke

zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy
Superfosfiit, Antóniák. Tho  
m assalnk . Chiltaalétrom ,

nálam úgy vaggonszámra, mint kisebb 
mennyiségben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

Fizetési feltételek : Készpénz fizetésnél 
3o/o pénz engedm. vagy 6 havi időre, 6 
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.

Továbbá az összes takarmányok korpa, 
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggo- 
nonként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKY JOACHIM 

Léva, László-utca 8. 
Schöller-kastéllyal szemben.

vessünk mésznitrogén és kálival. 

m (\ terméshozamot meglepő módon
( | C 7 1 növeli- Thomassalak, 40 %-os supe -

tosfát, ammóniák, koncén trált mar- 

hatrágya valamint takamány nemüe- 

et u. m. korpa, száraz szelet, olaj-pogácsa, s takarmánysó 

úgy vaggonárúban mint kisebb tételekben elsőkézből leg- 

oicsóbban szállít.

B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lak Lerendezések  
w  eiüizÁrmin Cégvezető: M o im  Kathan 
butorkészitőnél szerezhetők be 

Zsam óczán.

K O V Á C S  S Á N D O R
c i p ő á r u h á z a

Í L Í S  2 4 o ssu íJ « « t< ;r .

A já n lj a  d ú sa n  fe lsz e re lt  
===== c ip ő ra k tá rá t .  =====

_________ 5K®_________

ülcsá i raki
élagy Bálasatck!

_________ gxg_________

Legjobb m inőségű
fooíbal-cipök.

__________<9<ö_________

M érték sze rin ti osztály .

S C H U L C Z  I G N Á C Z
KÖNYVNYOMDA KÖNYVKÖTÉSZET 

LÉVA, Eötvös-u. 7. Kazinczy-u. 2. 
TELEFON 24.

h h ■ ■ i »■ rcnaw a-
szükséglétét szíves
kedjék nálam besze
rezni, mivel f í í iő -  

a n y a g a i m  
I « s ő  r e n d ű e k .

h á z h o z  ü z á l l i t v a

SPITZ ÁRMIN szállító  c é g  H o n v é d -u tc a  8. —  S a já t  ház.
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